
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

K JEZUSU JE PRIŠEL GOBAVEC! 

V današnjih berilih je večkrat slišati besedo, ki je tisočletja že sama po sebi 

zbujala stisko in strah: gobavost! Dva zunanja dejavnika sta pripomogla k 

povečanju strahu pred to boleznijo, dokler ni postala simbol največje 

nesreče, ki lahko doleti človeka in ga izolira na najbolj nečloveške načine 

(ograja z bodečo žico, zapori, gozdovi, pokopališča, norišnice, puščava). 

Prvi dejavnik je bilo prepričanje, za katerega danes vemo, da je v veliki 

meri zgrešeno, da naj bi bila ta bolezen tako zelo nalezljiva, da se z njo 

okuži vsak, ki pride v stik z obolelim; drugi razlog, tudi ta brez utemeljitve, 

pa je, da je gobavost kazen za greh. Vse to je telesnemu trpljenju dodajalo 

še dušno trpljenje, ki sta ga povzročala obsodba in zaničevanje družbe. 

Največ je k spremembi odnosa do gobavcev in zakonodaje v zvezi z njimi 

prispeval francoski pesnik in časnikar Raoul Follereau (1903–1977). Leta 

1954 je uvedel svetovni dan gobavcev, pospeševal je znanstvene kongrese 

in končno dosegel, da so preklicali zakonodajo, ki je izločevala gobavce. 

Ob pojavu gobavosti nam berila današnje nedelje pokažejo najprej držo, 

kakor jo predvideva Mojzesova postava, potem pa tudi držo, ki jo najdemo 

v Kristusovem evangeliju. V odlomku iz Tretje Mojzesove knjige je 

rečeno, naj človeka, za katerega sumijo, da naj bi bil gobav, peljejo k 

duhovniku, ta pa naj stvar preveri in »naj ga razglasi za nečistega« (3 Mz 

13,3).  

VIR: Cantalamessa 
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FEBRUAR- SVEČAN  Postni čas:  

KORAK NAPREJ Lahko bi rekli, da letošnji postni čas v okoliščinah, v 

katerih živimo ta trenutek zaradi epidemije, skoraj ni potreben. Tako ali 

tako smo omejeni in se marsičemu odpovedujemo že 

od lanskega posta. Kaj si bomo torej nalagali še 

dodatne odpovedi? Več smo skupaj in kot družina 

lahko skupaj  molimo. Vsak dan lahko spremljamo 

mašo kar iz fotelja.   

Seveda pa namen posta ni, da se vrtimo okrog sebe, se ukvarjamo s 

svojim telesom in štejemo molitvice. Post je čas za premislek in umiritev. 

Kam naj skrene naša ladja življenja in kaj je veter za naša jadra, za naš 

pogum, za naše veselje nad življenjem, za rast v ljubezni in razdajanju? Kaj 

se je pri meni skoraj posušilo v odnosu do bližnjih in Boga? In potem se iz 

molitve začnejo majhni koraki, počasno dviganje in napenjanje jader, da se 

kaj ne polomi. In tako vse bolj svobodno proti velikonočnemu jutru s 

svetlobo Vstalega v jadrih. 

M O L I T E V: Sveta Marija, ti si naša vodnica, vodiš naše korake do 

Sina. Prižigaš luč, kjer je tema, daješ upanje, kjer je obup, objemaš 

zapuščene in obvežeš poškodbe ranjenih. Kljub trpljenju si upala, kljub 

krhkosti si nosila, kljub koncu si verjela. Ostala si brez vsega, a vendar 

neskončno ljubila. Naseli v nas mir, pomagaj nam v bolezni, pomagaj nam 

v praznini, z zdravilnim dotikom prebudi v nas vero in naj jo v postnem 

času v sebi osvežimo. 

 

ZAHVALA: Lepo se zahvalim skupini »Jasličarji«, ki so v decembru 

jaslice postavili v cerkvi in v zimski kapeli. Fantje točno vedo, kje je kaj 

shranjeno in po svečnici, ko pospravljajo, spet shranijo na svoje mesto. 

Kako prijeten občutek je za duhovnika, da mu ni potrebno skrbeti, kako, 

kdaj in kdo bo postavljal jaslice, ampak se skupina sama ponudi, dogovori 

in postavi. Bog jim povrni ta čut in pripravljenost. Lepo se priporočam tudi 

za naslednje leto. Pepeljenje v času pandemije:Iz kongregacije za 

bogoslužje, so iz Rima poslali tole sporočilo: 

          Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče 

pokropi z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem enkrat 

samkrat za vse izreče formulo, kot je v Rimskem misalu: 

»Spreobrnite se in verujte evangeliju«, ali pa: »Pomni, 

človek, da si prah in da se v prah povrneš«. 

Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za zaščito nosu 

in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če 



je bolj primerno sam pristopi k tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik 

vzame pepel in ga molče posuje na glavo vsakega.  

 

Prenos nedeljske sv. maše ob 10.00 uri. Kljub temu, da se nekatere stvari 

že sproščajo, nam še škofje niso poslali nobenih konkretnih navodil. Še 

vedno velja, da je v cerkvi lahko en človek, oziroma ena družina, na 30 m2. 

V naši cerkvi je lahko 15 različnih družin, ne glede koliko je družinskih 

članov ali 15  ljudi, ne da bi kršili določene omejitve. Sv. mašo ob 10.00 

uri še vedno lahko spremljate na Joutube-kanalu, na: 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA   

Hvala fantom, ki se potrudijo in nam prenos omogočijo.  

 

Volitve v župnijske pastoralne svete: Škofje so sklenili, da se dosedanjim 

članom ŽPS, Gospodarskega sveta,   podaljša mandat. Volitve v ŽPS bodo 

izvedene predvidoma jeseni 2021. Člani ŽPS naj se v dosedanji sestavi in 

glede na razmere in potrebe srečujejo in delujejo.  

 

Verouk še ni na vidiku:   Kljub temu, da ima prva 

triada že pouk v šoli, nam naši škofje še ne dovolijo 

verouka v učilnicah. Potrpimo in delajmo še naprej 

tako, kot smo doslej. Dobili boste razložene lekcije, ki 

jih skupaj predelate in naredite naloge. Ampak, samo  

to, ne bo dovolj. Vedno prosimo za pomoč »od 

zgoraj«, naj Gospod blagoslavlja naše delo. 

 

Obvestilo: Večkrat se zgodi, da so kakšne informacije v Marijinem listu 

zastarele. Zakaj? Marijin list mora biti vsak teden 

do srede že v tiskarni. Večkrat se kaj spremeni v 

času od srede do sobote, zato je novica že zastrela 

in morda celo ne drži. Tako sveža novica ni 

objavljena. Če je potrebno, je pa objavljena v 

naslednji številki. Toliko, da boste razumeli, zakaj 

prihaja kdaj do netočnih informacij. 

 

Besede:   Beseda je lahko: most, ki združuje; ključ, ki odpira; balzam, ki 

blaži; luč v temi; pozornost, ki umirja; roka, ki pomaga vstati. 

Beseda pa je lahko tudi: zid, ki ločuje; ključ, ki zaklepa; kis, ki razjeda 

kakor strup; veter, ki gasi plamene; klofuta, ki ponižuje; kamen, ki ubija. 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


Gospod, da bomo razumeli nekoristnost naših besed in veliko potrebo po 

tvoji besedi. 

 Za dobro voljo:    TAKSIST – Psihiatra se srečata: ''Predstavljaj si: imam 

pacienta, ki ima idejo, da je taksist.'' – ''Zanimivo. In kako ga obravnavaš?'' 

– ''Sploh nič. Vsak dan me zastonj pelje domov.''    

NADURE – ''Poslušajte, vi ste stari 29 let in imate 30 let delovnih 

izkušenj… kako to gre?'' – ''Nadure, gospod,'' 
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 14. febr.  2021 

 
6. navadna ned. 
 
 

 7.30    za žive in rajne župljane    
10.00   za +  za  zdravje noseče  mamice  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19     
 

 PONEDELJEK   
    15. febr.  

Klavdij, redov. 
7.30   za  + Marijo in Franca Paja, Martina in starše  
                     Unuk 

    TOREK 
    16. febr. 

Onezim, škof 7.30   za  +  nečaka in bratranca Veka iz Hajdine 

    SREDA 
    17. febr.  

Pepelnica,  -     
strogi post 

7.30   za  +  Ano in Franca Šalamun    (pepeljenje) 
18.00  za +  Mileno  Dolenc  30. dan    (pepeljenje) 

  ČETRTEK 
   18. febr. 

 Frančišek R. S. 
18.00  za  + Antonijo in Janeza Medved iz Cirkovc,  
                      Marijo, Franca in Marjana Hergana 
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    19. febr. 

Konrad iz 
Piecenze 

18.00   za + Alojzijo obl.,  2x Franca Draškovič in  
                       Gustija Glavača 

    SOBOTA 
    20. febr.  

Jacinta in Franč., 
fatimska  pastrir. 

18.00    za + Kristino Pernat obl., in vse Mlinarjeve 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   21. febr. 2021 

1. postna  ned. 
 

7.30       za  žive in rajne župljane 
9.30       Križev pot v cerkvi.  
10.00     za + Ivanko Voga obl., 2x sestri in starše  
                          Ekart 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00      za +  Mirana Jakoliča  30. dan 
 

 

 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


